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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz liellopu 
elektronisko identifikāciju groza Regulu (EK) Nr. 1760/2000 un svītro noteikumus par 
liellopu gaļas brīvprātīgu marķēšanu
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0525),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 43. panta 
2. punktu un 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir 
iesniegusi priekšlikumu (C7-0227/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 7. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7–0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 ...



PE478.718v01-00 6/13 PR\888691LV.doc

LV

ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt brīvprātīgu sistēmu EID 
ieviešanai. Šādā sistēmā EID izvēlētos
dzīvnieku turētāji, kas varētu gūt tūlītēju 
ekonomisku labumu. 

ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt brīvprātīgu sistēmu, 
saskaņā ar kuru tikai tiem dzīvnieku 
turētājiem, kas varētu gūt drīzu
ekonomisku labumu, būtu iespējams 
izvēlēties ieviest EID.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, nav 
samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir 
jāsvītro.

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, nav 
samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir 
jāsvītro. Līdz ar to attiecībā uz 
informāciju, kas ir plašāka nekā Regulas 
(EK) Nr. 1760/2000 par  liellopu gaļas 
obligātu marķēšanu 13. un 15. pantā 
prasītās norādes, tiks piemēroti spēkā 
esošie horizontālie tiesību akti, tostarp 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem1.
_____________
1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

Or. fr
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti 
vajadzīgie noteikumi pienācīgai liellopu un 
liellopu gaļas identifikācijas, reģistrācijas 
un izsekojamības norisei, ir jādeleģē 
Komisijai tiesības pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma 290. pantu attiecībā uz prasībām 
pēc alternatīviem liellopu identifikācijas 
līdzekļiem, īpašiem apstākļiem, kādos 
dalībvalstis var pagarināt identifikācijas 
līdzekļu piemērošanai noteikto laikposmu, 
datiem, ar kuriem jāveic apmaiņa starp 
dalībvalstu elektroniskajām datu bāzēm, 
maksimālo laika posmu konkrētiem 
ziņošanas pienākumiem, prasībām pēc 
identifikācijas līdzekļiem, informāciju, kas 
iekļaujama pasēs un individuālajos 
reģistros, kuri jātur katrā saimniecībā, 
oficiālo kontroles pasākumu minimālo 
līmeni, liellopu kustības identifikāciju un 
reģistrāciju, kad tos izved vasaras ganībās 
dažādos kalnu apgabalos, noteikumiem par 
atsevišķu produktu marķēšanu, kas ir 
līdzvērtīgi noteikumiem, kurus paredz 
Regula (EK) Nr. 1760/2000, maltas 
liellopu gaļas, liellopu gaļas atgriezumu un 
izcirstas liellopu gaļas definīcijām, īpašām 
norādēm, ko var iekļaut marķējumos, 
marķēšanas noteikumiem, kas attiecas uz 
izcelsmes norādes vienkāršošanu,
atsevišķu dzīvnieku grupu maksimālo 
lielumu un sastāvu, izcirstas gaļas 
iepakojuma marķēšanas nosacījumu 
apstiprināšanas procedūrām. Ir īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija veiktu pienācīgu apspriešanos, 
tostarp ekspertu līmenī.

(22) Lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti 
vajadzīgie noteikumi pienācīgai liellopu un 
liellopu gaļas identifikācijas, reģistrācijas 
un izsekojamības norisei, ir jādeleģē 
Komisijai tiesības pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma 290. pantu attiecībā uz prasībām 
pēc alternatīviem liellopu identifikācijas 
līdzekļiem, īpašiem apstākļiem, kādos 
dalībvalstis var pagarināt identifikācijas 
līdzekļu piemērošanai noteikto laikposmu, 
datiem, ar kuriem jāveic apmaiņa starp 
dalībvalstu elektroniskajām datu bāzēm, 
maksimālo laika posmu konkrētiem 
ziņošanas pienākumiem, prasībām pēc 
identifikācijas līdzekļiem, informāciju, kas 
iekļaujama pasēs un individuālajos 
reģistros, kuri jātur katrā saimniecībā, 
oficiālo kontroles pasākumu minimālo 
līmeni, liellopu kustības identifikāciju un 
reģistrāciju, kad tos izved vasaras ganībās 
dažādos kalnu apgabalos, noteikumiem par 
atsevišķu produktu marķēšanu, kas ir 
līdzvērtīgi noteikumiem, kurus paredz 
Regula (EK) Nr. 1760/2000, maltas 
liellopu gaļas, liellopu gaļas atgriezumu un 
izcirstas liellopu gaļas definīcijām, 
atsevišķu dzīvnieku grupu maksimālo 
lielumu un sastāvu, izcirstas gaļas 
iepakojuma marķēšanas nosacījumu 
apstiprināšanas procedūrām. Ir īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija veiktu pienācīgu apspriešanos, 
tostarp ekspertu līmenī.

Or. fr
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai attiecībā uz to 
saimniecību reģistrāciju, kuras izmanto 
alternatīvus identifikācijas līdzekļus, 
tehniskajiem parametriem un kārtību datu 
apmaiņai starp dalībvalstu elektroniskajām 
datu bāzēm, identifikācijas līdzekļu 
formātu un dizainu, EID īstenošanas 
tehniskajām procedūrām un standartiem, 
pasu un katrā saimniecībā turamā reģistra 
formātu, noteikumiem par kārtību attiecībā 
uz sankcijām, ko dalībvalstis piemēro 
liellopu turētājiem atbilstoši Regulai (EK) 
Nr. 1760/2000, īstenošanas pilnvaras ir 
jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras 
īstenojamas atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(23) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai attiecībā uz to 
saimniecību reģistrāciju, kuras izmanto 
alternatīvus identifikācijas līdzekļus, 
tehniskajiem parametriem un kārtību datu 
apmaiņai starp dalībvalstu elektroniskajām 
datu bāzēm, paziņojumu, ka dalībvalstu 
datu apmaiņas sistēma pilnībā darbojas, 
identifikācijas līdzekļu formātu un dizainu, 
EID īstenošanas tehniskajām procedūrām 
un standartiem, pasu un katrā saimniecībā 
turamā reģistra formātu, noteikumiem par 
kārtību attiecībā uz sankcijām, ko 
dalībvalstis piemēro liellopu turētājiem 
atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1760/2000, kā 
arī vajadzīgos noteikumus pienācīgas 
atbilstības nodrošināšanai, jo īpaši 
attiecībā uz kontroles pasākumu līmeni, 
administratīvajām sankcijām un šajā 
regulā paredzētajiem dažādiem 
maksimālajiem laikposmiem, īstenošanas 
pilnvaras ir jāpiešķir Komisijai. Šīs 
pilnvaras īstenojamas atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula(EK) Nr.1760/2000
4. pants – 2. punkts – 2. daļa



PR\888691LV.doc 9/13 PE478.718v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju, 
iesniedz Komisijai šādu valsts noteikumu 
tekstu.

Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju, 
iesniedz Komisijai šādu valsts noteikumu 
tekstu. Savukārt Komisija citām 
dalībvalstīm valodā, kas šajās valstīs viegli 
saprotama, nodod tādu nacionālo 
noteikumu kopsavilkumu, kurus piemēro 
gadījumos, kad dzīvniekus pārvieto uz 
dalībvalstīm, kas izvēlējušās obligātu EID.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Regula(EK) Nr.1760/2000
9.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apmācība Informācija

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Regula(EK) Nr.1760/2000
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai ikviena par 
dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju 
atbildīgā persona saņemtu norādījumus un 
vadlīnijas par attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem un jebkuriem deleģētajiem un 
īstenošanas aktiem, ko pieņēmusi 
Komisija, pamatojoties uz 10. un 
10.a pantu, un lai būtu pieejami atbilstoši 

Dalībvalstis nodrošina, lai ikviena par 
dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju 
atbildīgā persona saņemtu norādījumus un 
vadlīnijas par attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem un jebkuriem deleģētajiem un 
īstenošanas aktiem, ko pieņēmusi 
Komisija, pamatojoties uz 10. un 
10.a pantu, un lai būtu pieejami atbilstoši 
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apmācības kursi. apmācības kursi. Šo informāciju 
saņēmējam nosūtīs bez maksas par katru 
attiecīgo noteikumu grozījumu un tik 
bieži, cik nepieciešams.

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula(EK) Nr.1760/2000
19. pants – b un c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īpašajām norādēm, ko var iekļaut 
marķējumos; 

svītrots

c) marķēšanas noteikumiem saistībā ar 
izcelsmes norādes vienkāršošanu; 

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 19.a punkts (jauns)
Regula(EK) Nr.1760/2000
23.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) iekļauj šādu pantu:
„23.a pants

Attīstības uzraudzība
Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu un, 
ja vajadzīgs, atbilstošus priekšlikumus par 
šīs regulas īstenošanu un nepieciešamo 
virzību, lai sasniegtu vai saglabātu 
optimālu pārtikas nekaitīguma līmeni.”



PR\888691LV.doc 11/13 PE478.718v01-00

LV

Or. fr



PE478.718v01-00 12/13 PR\888691LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

Regulas priekšlikuma mērķis 

Šā regulas priekšlikuma mērķis ir atrisināt trīs jaunus svarīgus uzdevumus: 

1. Regulā (EK) Nr. 1760/2000 iestrādāt attīstībā esošo tehnoloģiju liellopu elektroniskai 
identificēšanai;
2. vienkāršot liellopu gaļas marķēšanas noteikumus;
3. atjaunināt noteikumus par Komisijai piešķirtajām kompetencēm, lai ņemtu vērā Lisabonas 
līguma stāšanos spēkā un jaunos noteikumus par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. 

Visbeidzot, ir jānodrošina liellopu identifikācijas un izsekojamības tiesību aktu skaidrība un 
piemērojamība un tādējādi jāpanāk optimāls pārtikas nekaitīguma līmenis.

Referentes nostāja

Pārtikas nekaitīgums ir viena no galvenajām Eiropas iedzīvotāju rūpēm. Tāpēc ar ES 
likumdošanu ir jānodrošina iedzīvotājiem optimāla aizsardzība, pieņemot atjauninātus un 
stingrākus noteikumus, tiklīdz tas ir nepieciešams. Tādēļ pēc govju sūkļveida encefalopātijas 
(GSE) krīzes 1997. gadā Eiropas Savienība pieņēma stingrus noteikumus par liellopu 
identifikāciju un izsekojamību. Referente atzinīgi vērtē izskatāmo Komisijas tiesību akta 
priekšlikumu, jo tas palielinās patērētāju uzturā lietojamās liellopu gaļas drošību. Tomēr viņa 
ierosina dažus papildu precizējumus attiecībā uz katru šajā dokumentā minēto uzdevumu. 

1. Elektroniskā identifikācija

Liellopu elektroniskā identifikācija (EID) ļauj iegūt uzticamākus datus, kas nodrošina labāku 
izsekojamību sistēmā un līdz ar to lielāku pārtikas drošību. Turklāt šī metode dod iespēju 
paātrināt liellopu reģistrāciju, automatizēt atsevišķas funkcijas un nodrošināt efektīvāku 
ganāmpulka apsaimniekošanu. Tas nozīmē — jāveicina, ka pilnveidojas šī tehnoloģija, kas 
vēl attīstās. Patlaban spēkā esošie tiesību akti ir jāpielāgo, it īpaši, lai atzītu EID par liellopu 
identifikācijas oficiālu metodi. Nepieciešams arī nodrošināt tehnisko standartu saskaņotību, 
lai izvairītos no šīs identifikācijas metodes iespējamās nekoordinētās attīstības un dalībvalstu 
noteikumu neatbilstību. 

Tomēr, ņemot vērā lielās atšķirības liellopu audzēšanā Eiropas Savienībā, jānosaka, ka 
lopkopjiem arī turpmāk EID ir fakultatīva, izņemot gadījumus, kad attiecīgā dalībvalsts vēlas 
to ieviest savā teritorijā. Referente pilnībā atbalsta šādu pieeju, kas paredz stimulēt liellopu 
audzētājus izvēlēties šo tehnoloģiju, nevis viņiem to uzspiest. Ir lietderīgi lielajām 
saimniecībām un dažām lopkopības ķēdēm, kuras, visticamāk, piemēros EID, nevis citus 
paņēmienus, ļaut izvēlēties šo jauno metodi ātrāk nekā citiem audzētājiem. Patiešām, 
referente cer, ka, šai regulai paplašinot elektroniskā aprīkojuma tirgu, cenas ar laiku 
pazemināsies un šī identifikācijas metode tiks vispārēji ieviesta saskaņā ar pašreiz pasaulē 
notiekošām attīstības tendencēm.
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Neatkarīgi no Komisijas priekšlikuma referente prasa noteikt, ka dzīvnieku identifikācijas un 
reģistrēšanas sistēmas dalībnieku informācija būtu, no vienas puses, „saņēmējiem bez 
maksas”, lai aizsargātu mazos lauksaimniekus un citus identifikācijas sistēmas dalībniekus un, 
no otras puses, tā tiktu atjaunināta „tik bieži, cik nepieciešams”, lai ņemtu vērā Regulas (EK) 
Nr. 1760/2000 pielāgojumus, kā arī deleģētos un īstenošanas aktus, ko pieņems, pamatojoties 
uz šo regulu. Turklāt, lai nekavētu tirdzniecību iekšējā tirgū, referente uzskata, ka Komisijai ir 
jāinformē dalībvalstis par noteikumiem, kas pieņemti un ir spēkā to dalībvalstu teritorijā, 
kuras būs izvēlējušās noteikt, ka EID ir obligāta. 

2. Marķēšanas vienkāršošana

Referente atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi vienkāršot liellopu gaļas marķēšanu, atceļot 
noteikumus par brīvprātīgu marķēšanu. Patiesībā šie noteikumi rada vērā ņemamu 
administratīvu slogu, ko neatsver pietiekami nozīmīgi ieguvumi. Tāpēc referente uzskata, ka 
uz šiem liellopu gaļas marķēšanas aspektiem attiecas horizontāli tiesību akti un tādējādi to dēļ 
nevajadzētu Komisijai piešķirt kādas pilnvaras. Likumdevējam pašam pilnībā jāveic savas 
funkcijas kā tiesību aktu pārskatītājam.

3. Komisijai piešķirto pilnvaru atjaunināšana

Referente piekrīt, ka jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt atsevišķus deleģētos un 
īstenošanas aktus. Tomēr viņa atgādina, ka Eiropas Parlaments un Padome pilnvaru 
deleģējumu var atsaukt jebkurā brīdī un ka likumdevējiem ir jābūt pilnībā informētiem par to 
tiesību aktu sagatavošanu, kuru pamatā ir Regula (EK) Nr. 1760/2000. Visbeidzot, viņa prasa, 
lai Komisija ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu un, ja vajadzīgs, atbilstošus priekšlikumus par šīs regulas 
īstenošanu un nepieciešamo virzību, lai sasniegtu vai saglabātu optimālu pārtikas nekaitīguma 
līmeni.


